
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 

………………………………………….…………… 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกกลาง  มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทั้งนี้ จึงได้ก าหนด หลักเกณฑ์ 
มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ  ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ข้ึน ดังนี้ 

 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่าข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกกลาง  

“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น  

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง
มุ่ง หมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือ  
ละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่  
ดังกล่าวด้วย  

“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบ ต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล 
ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้  

หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
๑. หลักเกณฑ์การร้องเรียน เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน

หรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง ในเรื่องดังต่อไปนี้  
(๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
(๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
(๓) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร  

                     (๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย   

                 ๒. เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ 
ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  
                ๓. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  
                      ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน  



                      ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
                      การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์  ตาม
สมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของ เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือด าเนินการ
สืบสวน สอบสวน)  
                     ค าขอของผู้ร้องเรียน  
                     ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
                     ระบุวัน เดือน ปี  
                     ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)  
                     กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
                ๔. เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  
                    ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ  
             ** ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  
                 ๑) ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  เลขที่ 
๑๘๔  หมู่ ๑  ต าบลโคกกลาง อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๔๐ 
                ๒) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานที่ http://www.kokglang.go.th/  
                ๓) ร้องเรียนทางโทรศัพท์  ๐๔๒ ๓๙๒๐๘๔ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่      เดือน มกราคม พ.ศ.2562 

                                                                           

                                                                       

                                                               (นายจาก  ปัญญายาว) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 

 

 

 

 

 

 

http://www.kokglang.go.th/


แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๕ – 

                                                             -   ๕- 
 

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 

(๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐๔๒-๓๙๒๐๘๔ 

๔. ร้องเรียนทาง Facebook 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 

www.kokglang.go.th 

ยุติ ไม่ยุติ 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบค ำร้องเรียน ๑ 

แบบค ำร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง) 
 

         เขยีนที่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกลำง 
 

      วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕........... 

 
เรื่อง.................................................................................................................................................................. .....   
 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกลำง 
 

  ข้ำพเจ้ำ......................................................................อำยุ...............ป ี อยู่บ้ำนเลขท่ี................. 

ต ำบล.....................อ ำเภอ...................................................จงัหวัด............................โทรศัพท์. .............................. 

อำชีพ....................................................ต ำแหน่ง.....................................................................................................  

ถือบัตร..................................................................เลขที่........................................................................................... 

ออกโดย.......................................วันออกบัตร.......................................วันหมดอำยุ..................... ........................... 
มีควำมประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกลำงพิจำรณำด ำเนินกำรช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหำในเรื่อง
............................................................................................................................. ..................................................... 
........................................................................................................................................................ .......................... 

  ทั้งนี้  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำร้องทุกข์/ร้องเรียนตำมข้ำงต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบ                  
ทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำหำกพึงจะมี   โดยข้ำพเจ้ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ำมี) 
ได้แก่ 

  (๑)............................................................................................. จ ำนวน...........ชุด 
  (๒).............................................................................................จ ำนวน...........ชุด  

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

       ขอแสดงควำมนับถือ 

         (...................................................) 
       ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 



แบบค ำร้องเรียน ๒ 

แบบค ำร้องทุกข์/ร้องเรียน (ทำงโทรศัพท์) 
 

          เขียนที่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์กำรบริหำรส่วนโคกกลำง 
 

      วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕........... 
 

เรื่อง.......................................................................................................................................................................   
 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกลำง 
 

  ข้ำพเจ้ำ......................................................................อำยุ...............ป ี อยู่บ้ำนเลขท่ี................. 

ต ำบล.....................อ ำเภอ...................................................จงัหวัด............................โทรศัพท์. .............................. 

อำชีพ....................................................ต ำแหน่ง.....................................................................................................  

มีควำมประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกลำงพิจำรณำด ำเนินกำรช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหำในเรื่อง
................................................................................................................................... .............................................. 
....................................................................................................................... ........................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................... 
 

  ทั้งนี้  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำร้องทุกข์/ร้องเรียนตำมข้ำงต้นเป็นจริง โดยเจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้
ข้ำพเจ้ำทรำบแล้วว่ำหำกเป็นกำรแจ้งท่ีเป็นเท็จหรือไม่สุจริตอำจต้องรับผิดชอบทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำได้ 
 

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

       ขอแสดงควำมนับถือ 

 

         (...................................................) 

        เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่อง 
     วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕........... 
           เวลำ.......................................น. 



 แบบตอบข้อร้องเรียน ๑ 

แบบแจ้งกำรรับเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน  

ที่ อด  ๗๘๘๐๑(ศูนย์ร้องเรียน) /            องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกลำง   
          ต ำบลโคกกลำง  อ ำเภอโนนสะอำด  
                                                                                   อด  ๔๑๒๔๐   

     

      วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕........... 

เรื่อง  ตอบรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  

เรียน..........................................................................................  

  ตำมท่ีท่ำนได้แจ้งร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่ำนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคก

กลำง   โดยทำง 

(   ) หนังสือร้องเรียนทำงไปรษณีย์  (   ) ด้วยตนเอง  (   ) ทำงโทรศัพท์  (   ) อ่ืน ๆ............................................... 

วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕........... เกี่ยวกับเรื่อง.................................................................... 
............................................................................................................................. ...........นั้น 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกลำง  ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่ำนตำม
ทะเบียนรับเรื่องเลขรับที่...........................................ลงวันที.่................................................ ..........แล้ว และ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกลำงได้พิจำรณำเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่ำนแล้วปรำกฏว่ำ 
       (    )  เป็นเรื่องที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกลำง และได้

มอบหมำยให้………………………………………………………………………….เป็นหน่วยตรวจสอบและด ำเนินกำร 

       (    )  ไม่เป็นเรื่องที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกลำง และได้ส่ง

เรื่องให้………………………………………………………………………….ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร

ต่อไปแล้ว โดยท่ำนสำมำรถติดต่อหรือขอทรำบผลโดยตรงกับหน่วยงำนดังกล่ำวได้อีกทำงหนึ่ง 

       (    )  เป็นเรื่องที่มีกฎหมำยบัญญัติขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติ ไว้เป็นกำรเฉพำะแล้ว                   

ตำมกฎหมำย.....................................................................…………………………………………………………………………. 

จึงขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่กฎหมำยนั้นบัญญัติต่อไป 
            

  จึงเรียนมำเพ่ือเพ่ือทรำบ 

      ขอแสดงควำมนับถือ 

 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
โทร. ๐-๓๘๕๑-๑๐๒๗ 



แบบตอบข้อร้องเรียน ๒ 

แบบแจ้งผลกำรด ำเนินงำนกำรรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  

 

ที่ อด ๗๘๘๐๑(ศูนย์ร้องเรียน) /               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกลำง   
                                                                                      อ ำเภอโนนสะอำด  อด ๔๑๒๔๐ 
              

      วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕........... 

 

เรื่อง  แจ้งผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  
  

เรียน.......................................................................................... 
 

อ้ำงถึง..........................................................................................  
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย.............................................................................. 
 

  ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกลำง  ได้แจ้งตอบรับกำรรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่ำน

ที่ได้แจ้งไว้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกลำงตำมหนังสือท่ีอ้ำงถึง  นั้น 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกลำงได้รับแจ้งผลกำรด ำเนินกำรจำกส่วนรำชกำร/หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องแล้วได้ผลสรุปว่ำ .................................................................................... .................................................... 

........................................................................................................................................................................ ............ 

โดยมีรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้  หำกท่ำนไม่เห็นด้วยประกำรใด ขอให้ท่ำนแจ้งคัดค้ำนพร้อม

พยำนหลักฐำนใหม่มำยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกลำงเพ่ือจะได้ด ำเนินกำรในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป   

    

                      จึงเรียนมำเพ่ือเพ่ือทรำบ 

      ขอแสดงควำมนับถือ 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
โทร. ๐-๓๘๕๑-๑๐๒๗ 



                                                 
                   

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
ที่       / ๒๕๕8 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซ้ือจัดจ้าง) 

           ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังมีหน้าท่ี พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล น ามาก าหนดเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการ 

            ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าท่ี พิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล น ามาก าหนดเป็นคูม่ือการคูม่อืปฏิบัติงานด้านการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรยีนการจดัซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
 ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
    

สั่ง ณ วันที่     เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
 

                                           
 
   (นายจาก  ปัญญายาว) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 

 

    ---------------------------------------------------------- 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA)     ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน ( Integrity  Assessment) และดัชนี วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
            เพื่อให้ การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลางเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือ ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ประกอบด้วย 
            1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง    ประธานกรรมการ 
            2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง    กรรมการ 
            3. รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกกลาง    กรรมการ 
            4. หัวหน้าส านักปลัด อบต.      กรรมการ 
            5. ผู้อ านวยการกองคลงั      กรรมการ 
            6. ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
            7. ผู้อ านวยการกองสวสัดิการและสังคม    กรรมการ 
  ๘. ผู้อ านวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
  ๙. นักจัดการงานท่ัวไป      กรรมการ/เลขานุการ 



 

 

  

          

    
            

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
ที่       / ๒๕๕8 

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) 
และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) 
---------------------------------------------------------- 

ตามค าสั่ งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง ที่   /๒๕๕๘ ลงวันที่          2558 เรื่องแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดท าคู่มือ ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ   จัด
จ้าง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง เพ่ือ ให้ บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บ ารุงสุข แก่ประชาชน
ภายในกรอบอ านาจหน้าที่ และโดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ภาระหน้าที่รับผิดชอบพ้ืนที่ จ านวน 1๓ หมู่บ้านในเขตต าบลโคกกลาง ซึ่ง ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ
ราชการในส่วนที่เก่ียวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

            ดังนั้น เพ่ือประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการ
อ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 69/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์” ณ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง อ าเภอโนนสะอาด จังหวัด
อุดรธานี  พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ตู้แดง) ณ หน้าอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
กลาง และขอแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ตามต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้ 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความ
ช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  เกี่ยวกับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล, พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง และเรื่องที่ผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่า
เกี่ยวข้อง 

2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นรองประธานศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความ
ช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  เกี่ยวกับคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล, พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง และเรื่องที่ผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่า
เกี่ยวข้อง เป็นผู้ช่วยเหลือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินการ ที่ปลัดมอบหมาย 
 

3. หัวหน้าส านักปลัด เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสานักงานปลัดและเรื่องที่ผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่



บริหารงานทั่วไป และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการช่วยเหลือและรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานปลัดฯ 

4. ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกองช่าง และเรื่องที่ผู้ มีอ านาจใช้ดุล พินิจแล้ว เห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีนายช่างโยธาและ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองช่าง 

5. ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกองคลัง และเรื่องที่ผู้ มีอ านาจใช้ดุล พินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีนักวิชาการเงินและ
บัญชีและเจ้าพนักงานพัสดุเป็นเจ้าหน้าที่ / เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของกองคลัง 

6. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม  เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้
ความช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกองสวัสดิการและสังคม และเรื่องที่ผู้มีอ านาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่า
เกี่ยวข้องโดยมี นักพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการและสังคม 

โดยให้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง มีอ านาจหน้าที่และวิธีการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

1. รับเรื่องราวข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาอ่ืนใด
จากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ แล้วท าการประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

2. ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน 

3. ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง ด าเนินการตามภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องและสามารถขอให้บุคคลในสังกัดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยค าหรือข้อมูลเอกสาร หลักฐานใดๆ เพ่ือ
ประโยชน์สาหรับการนั้นได้ 

4. กรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะที่ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องจะสามารถนาไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตามค าร้องบางส่วนก็ได้ 
ทั้งนี้ หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณี 

5. กรณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือเหนือกว่า
ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ ในการสืบสวนเรื่อง
ร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ 

6. ให้พิจารณาด าเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้ 
        6.1 กรณทีี่เก่ียวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 
        6.2 กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้อง ให้สรุปสาระส าคัญตามค าร้อง
เฉพาะที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจไม่นาส่งเอกสารค าร้อง
ต้นฉบับ รวมทั้งหากมีความจ าเป็นให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การคุ้มครองผู้ร้องเป็นพิเศษรายกรณี 
ทั้งนี้ หากมีการประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
8. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่อง 



ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ดังนี้ 
1. นางสาวประภาภรณ์  ชุติรัตน์อ าไพ      นักจัดการงานทั่วไป 
2. นางสาวอรวรรณ  กุมไธสงค์   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
  1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงทะเบียน แยกเรื่อง และส่งเรื่องให้กับส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพ่ือ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
  2. ปรับปรุงเอกสารค าขอในกระบวนงานต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจง่ายและเกิดความสะดวกในการกรอก
เอกสาร 
  3. ติดตามความคืบหน้าเมื่อได้รับการสอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ 
  4. แจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ ภายใน 15 วัน ให้ผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งถือปฏิบัติตาม
ค าสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงาน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยทันที  
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่อง
ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ประกอบด้วย 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานคณะท างาน 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะท างาน 
3. ผู้อ านวยการกองคลัง    คณะท างาน 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง    คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการกองการศึกษา   คณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม  คณะท างาน 
7. นักจัดการงานทั่วไป    คณะท างาน 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ 
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
กลาง   ต่อไป 
 
    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     

สั่ง   ณ   วันที่   1   เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕58 
 
 

          
        (นายจาก  ปัญญายาว) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
 


